
 :8201חברי המועצה המייעצת לשנת 

, ראש הקתדרה על קרן קרנגי לקידום ההוראה נשיא בדימוס של. ראש-, יושבלי שולמן .1

שולמן כיהן ’ בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת סטנפורד. פרופ Charles E. Ducommun שם
בעבר גם כנשיא האגודה האמריקאית לחקר החינוך, היה חבר האקדמיה הלאומית לחינוך של 

 ב וכיהן כנשיאּה.”ארה

 החינוך של עיריית ירושלים ובראש היחידה במשרד החינוך הממונה ִמְנָהל עמד בראש. גיורא-דני בר .2
ספר, וכיום עומד בראש בית ספר -על יישום הסכמי שכר עם ארגוני המורים. לפני כן היה מנהל בית

 .מנדל למנהיגות חינוכית

 

נשיאת 'המועצה הלאומית לסטנדרטים מקצועיים בהוראה' בארה"ב, לשעבר מורה . פגי ברוקינס .3

 .מדעי בפלורידה-למתמטיקה ומנהלת מייסדת של בית ספר טכנולוגי

 

 5מובילה את תכנית " מורה למתמטיקה ומדריכה מחוזית של מחוז מרכז.. ית דוידוביץשלומ .4
יחידות מתמטיקה לקבל הזדמנות שלא  5החדשה", המאפשרת לאלפי תלמידים המבקשים ללמוד 

 .ניתנה להם בעבר

 

בעלת  ישראל" ומורה למתמטיקה.-האחראית על תחום הוראת המתמטיקה ברשת "אורט. לאה דולב .5

 .דוקטורט מהטכניון, התמחות בהתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה

 

חוקרת חינוך מדעי בבית הספר הגבוה לחינוך של אוניברסיטת קליפורניה, בברקלי. . מרשה לין .6
ב, וכן באגודה האמריקנית לקידום המדע ובאגודה ”חברה באקדמיה הלאומית לחינוך בארה

 .לין הוא מאוניברסיטת סטנפורד’ פרופ האמריקנית לפסיכולוגיה. הדוקטורט של

 

מרצה בכירה בחוג לחינוך מתמטי וראש פרויקטפרקטל: פרקטיקות להוראה איכותית . נחליאלי טלי .7

 .במתמטיקה ופיסיקה במכללת לוינסקי. בעלת דוקטורט מאוניברסיטת חיפה

 

ליאו בק בחיפה. מורה לפיזיקה ומנהל תחום מדעים וטכנולוגיה במרכז חינוך . קובי שוורצבורד .8

 ,CERN-ב מורה הישראלי הראשון שעבר הכשרהשורצבורד בוגר הטכניון ומכון ויצמן למדע וה
מאיץ החלקיקים במרכז לחקר הגרעין בג'נבה. ממובילי קהילות מורי הפיזיקה מטעם מכון ויצמן 

 .2013הזוכה בפרס טראמפ להוראה איכותית לשנת  למדע. שורצבורד הוא

 

אביב במשרד החינוך. בוגרת -לית משרד החינוך ומנהלת מחוז תל”לשעבר מנכ. דלית שטאובר .9
אוניברסיטת בר אילן בהוראת אנגלית כשפה שנייה, ובעבר כיהנה כמורה, מנהלת פדגוגית וסגנית 

 בית ספר ברמת השרון.מנהל 
 

מורה לפיזיקה בתיכון ליד אוניברסיטה העברית בירושלים, ומועמד לפרס טראמפ להוראה . שלו אלי .10

ומוביל את  ,רייסמן לחינוך מדעי–. אלי משמש כרכז פדגוגיה של מרכזי שוורץ2014איכותית בשנת 
 .ההכשרה להוראה בתוכנית

 

http://www.carnegiefoundation.org/
http://www.trump.org.il/what-we-do/trump-award/trump-award-winners-2013/

